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Bedrijfsleiders moeten wakker liggen van probleem 177
Bedrijfsleiders houden zich naar verluidt niet bezig met
politiek in het algemeen, laat staan met probleem 177. Hier en
daar vind je wel een bedrijfsleider die zich lokaal engageert,
maar echt veel zijn het er niet. De bedrijfleiders zullen het zich
nog beklagen, stelt WILLEM VAN DEN BERGHE.
De aandacht van bedrijfsleiders gaat in de eerste plaats naar de ontwikkelingen in
het bedrijf, het actuele ondernemersklimaat in België en Europa, het door de
overheid gecreëerde kader (fiscale en parafiscale problematiek) en de
activeringsgraad van onze beroepsbevolking. Politieke stabiliteit is absoluut
noodzakelijk om voor dat soort problemen een oplossing te bieden. Volgens die
logica zouden dus de meeste bedrijfsleiders niet begrijpen waarom probleem 177
tien maanden lang het land zo kon immobiliseren.
Maar die redenering gaat al lang niet meer op. Vlaamse ondernemers en
kadermedewerkers beseffen voldoende dat België een land is met twee
verschillende politieke en economische systemen die elk een specifieke oplossing
vragen om de uitdagingen van de eerstkomende decennia het hoofd te kunnen
bieden.
Het uitblijven van de uitvoering van een gewettigde Vlaamse eis (het gaat over
een louter toepassen van de grondwet) symboliseert ten volle de
machtsverhoudingen in dit land en de onmogelijkheid van de Vlaamse politieke
partijen om de broodnodige beslissingen te nemen voor de Vlaamse economie.
Het Belgische federale model, gestut door een arrogante Franstalige minderheid,
biedt geen kader meer om het economische draagvlak in Vlaanderen te
versterken.
Hoe gaan de traditionele Vlaamse politieke partijen de PS overtuigen om de
overheidseconomie in Wallonië - 40 procent van de beroepsbevolking werkt er
voor de staat - af te bouwen? Hoe gaan we in Wallonië de werkweigeraars
bestraffen? Hoe gaan we de overconsumptie in de sociale zekerheid afbouwen?
Hoe gaan we de arbeidsmarkt flexibeler maken? Hoe gaan we de PS overtuigen
de belastingdruk gevoelig te verlagen en de loonhandicap met de nabije
buurlanden te dichten?
Met de saga Brussel-Halle-Vilvoorde in het achterhoofd, en met de huidige
generatie van Vlaamse politieke leiders aan het hoofd van dit land en zijn
deelstaat Vlaanderen, denk ik dat het meer dan vijf voor twaalf is.

Tips
Misschien heeft de politieke wereld iets aan volgende tips uit het bedrijfsleven:
· Gebruik de democratische meerderheid. Vlaanderen is
'meerderheidsaandelhouder' in de NV België en houdt het zusterbedrijf SA
Wallonië al tientallen jaren financieel recht.
· Stel een onafhankelijk management aan dat de belangen van de
meerderheidsaandeelhouder(s) veiligstelt en zich niet laat bevoogden door de

erevoorzitter (Albert II) van de raad van bestuur. Corperate governance zou op
zijn plaats zijn.
· Verbreek het aandeelhouderssyndicaat van de traditionele politieke partijen
tegen de grootste partij in Vlaanderen zodat in Vlaanderen ook de democratie kan
heropleven. Democratie en economische groei gaan hand in hand.
· Communiceer 'open en eerlijk' naar de Vlamingen, de kiezers, dat ingrijpende
maatregelen nodig zijn om ons land weer op te bouwen.
· Als vast komt te staan dat de holding NV België SA geen toegevoegde waarde
meer heeft, stel dan een vereffenaar aan. De dochterondernemingen Vlaanderen
NV en Wallonie SA kunnen dan hun eigen weg gaan.
Die suggesties zullen ongetwijfeld de spanningen tussen de gemeenschappen in
dit land opdrijven. Maar het is manifest onjuist te beweren dat de sociaaleconomische problemen ten gronde kunnen worden opgelost zonder eerst de
communautaire problemen voor eens en altijd op te lossen. Een crisis kan ook
'louterend' werken en alle gemeenschappen versterken.
De politieke generatie Verhofstadt-Leterme-Stevaert wacht een belangrijke en
dringende opdracht. Als zij niet slaagt, zal de bedrijfswereld en ook het overgrote
deel van de Vlamingen een andere raad van bestuur aanwijzen. En misschien
wordt die algemeen directeur dan ook tegelijkertijd de vereffenaar van de NV
België.
De auteur is gedelegeerd bestuurder van Bergpak. Hij stichtte in 2000 Pro
Flandria, een netwerk van ondernemers, academici, kaderleden en vrije
beroepen.
01:00 - 13/05/2005
Copyright © De TIJD

